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PROTOKOLL FRAN BBK'S ANSMÖTE
Lördagen den 26 november 2022

§ 1. Mötets öppnande
Stig Ruchatz öppnade mötet och önskade samtliga välkomna.

§ 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.'
Stig Ruchatz föreslog att upprop och fastställande av röstlängd genomfors om det
begärs votering i samband med omröstning. Arsmötet röstade ja för förslaget.

§ 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Utskickat via post samt på hemsidan.
Arsmötet röstade enhälligt ja.

§ 4. Fastställande av dagordning
Göran Falk informerade om val av ordförande. Enligt årsmötesbeslut 1996 om
stadgeändring ifråga om val av ordförande ändrades stadgan från för en tid av två
år till för en tid av ett år. Vid årsmötet 2021 valdes Stig Ruchatz till ordförande för
en tid av två år. Styrelsen föreslår att årsmötesbeslutet från 2021 kvarstår varför
ordforande väljs först vid årsmötet2023.

Arsmötet fastställde dagordningen i enlighet med styrelsens forslag.

§ 5, Val av ordförande för mötet
Stig Ruchatz valdes till årsmötets ordförande

§ 6. Val av sekreterare för mötet
Göran Falk valdes till sekreterare for årsmötet.

§ 7. Val av två justeringsmän, som jämte ordfcirande skalljustera
mötesprotokol let samt vara rösträknare
Göran Karlsson och Fredrik Nilsson valdes att justera årsmötesprotokollet samt
vara rösträknare.

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
för det senaste verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.
Förvaltningsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.
Konstaterades att båtklubben har en fortsatt stark balansräkning.

§ 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under den tid som
revisionen avser
Revisorernas revisionsberättelse lästes upp av Göran Falk, sekreterare,
Reviso re rn a ti I lstyrkte fo rva ltn i n g sbe rättelsen.

§ 10.Fråga om ansvarsfrihet f<ir styrelsen under den tiden 2021-2022
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
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§ 1 1.Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år
Till styrelseledamöter for en tid av två år valdes Eva Karlström (omval), Lars
Johansson (omval) och Magnus Andersson (omval).

§ 12.Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes Johan Wirs6n (omval) och Tua
Rosenberg (nyval).

§ 13.Val av två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år
Till revisorer for en tid av ett år valdes Henrik Wennesund, sammankallande
(omval) och Anders Johnsson (omval).
Till revisorssuppleanter för en tid av ett år valdes Jan Andersson (omval) och
Elisabeth Hermansson (omval).

§ 14.Val av seglingssektion
Följande personer valdes in för en tid av ett år:
Torbjörn Herbertsson, sammankallande (omval)
Lars Johansson (omval)
Patrik Schander (omval)
Jonas Siltuerling (omval)

§ 15.Val av jollesektion
Följande personer valdes in för en tid av ett år:
Stig Ruchatz, sammankallande (omval)
Jack Hermansson (nyval)
Fredrik Fagerberg (omval)
Johanna Raun (omval)
Fabian Kelemit (omval)
Svea Hallberg (omval)
Lars-Gunnar Fagerberg, support (omval)

§ 16.Val av sektion för kulturbåtsbryggan
Följande personer valdes in för en tid av ett år:
Bertil Johansson, sammankallande (omval)
Pelle Crantz (omval)

§ 17.Val av klubbhussektion
Följande personer valdes in för en tid av ett år:
Susanne Nilsson, sammankallande (omval)
Margareta Karlsson (omval)
Mona Thaung (omval)
Eva Karlström (omval)

§ 18.Val av bryggsektion.
Följande personer valdes in for en tid av ett år:
Stig Ruchatz, sammankallande (omval)
Roland Thoresson (omval)
Leif Ormegard (omval)
Ronny Dahlberg (omval)
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Tommy Karlström (nyval)
Per Silfverberg (nyval)

§ 19.Val av fyrsektion
Följande personer valdes in för en tid av ett år:
Jerker Silverstrand, sammankallande (omval)
Jonas Andersson (omval)

§ 20.Val av ansvariga för vinteruppläggningsplatsen
Följande personer valdes in för en tid av ett år:
Göran Karlsson, sammankallande (omval)
Peter Thaung (omval)
Tommy Karlström (omval)

§ 21. Val av sektion för båtunderhåll
Följande personer valdes in för en tid av ett år:
Lars Johansson, sammankallande (omval)
Magnus Andersson (omval)
Felix Kelemit (omval)
Roger Runnemark (omval)
Lars-Gunnar Fagerberg, ansvar C55 (omval)

§ 21.1 Val av sponsorgrupp för en tid av ett år
lngvar Herbertsson

§ 22.Val av valberedning för en tid av ett år
Peter Thaung, sammankallande (omval)
Anki Andersson (omval)
Tommy Karlström (nyval)

§ 23. Hedersmedlemmar
Arsmötet valde lngvar Herbertsson och Ulf Andersson till hedersmedlemmar.

§ 24.Motioner
Tre motioner har inkommit till styrelsen samt en motion lämnas av styrelsen.

1: "Jag föreslår att höstens torrsättning i klubbens regi senareläggs med
ungefär en månad. Den andra torrsättningen skulle då bliex.vr's sisfa
helgen i oktober alternativt den första i november. den första ca en
månad tidigare.
Jan Hyd6n"

Styrelsen fastställer datum för torr- och sjösättningar och kommer i möjligaste mån
att ta hänsyn till motionen och årsmötets synpunkter vid planering av
torrsättningsdagar.

Arsmötet framförde inga awikande förslag varfor motionen lades till handlingarna.

2: " Ett förslog till ott löggo upptogningarno senore på hösten dör bådo
upptogningorno görs med en veckos mellanrum, eller en vecka med
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jomnt veckonummer och nösto vecka med oiömnt veckonummer.

Tillvåren kon sjösottningarno också göras med en veckos mellonrum,

eller med jiimna och ojömna veckonummer.
Tommy Korlström"

Styrelsen fastställer datum för torr- och sjösättningar och kommer i mojligaste mån
att ta hänsyn till motionen och årsmötets synpunkter vid planering av
torrsättningsdagar.

Arsmötet framförde inga avvikande forslag varfor motionen lades till handlingarna.

3: "lJndertecknade önskar inlämna motion gällande ersättning för BBK:s ordförande,
kassör octt sekreterare. Vi anser att arvode bör utgå för dessa styrelsemedlemmar
då de lägger ett stort arbete för BBK:s räkning.
Vi föreslår följande ersättningsnivåer från och med 2023
Ordförande: 4.000 kr/år
Sekreterare: 4. 000 kr/år
Kassör: 4.000 kr/år
Henrik Wennersund och Anders Johnsson"

Styrelsen har beslutat att foreslå årsmötet att avslå motionen. Styrelsen och övriga
funktionärer i föreningen har åtagit sig sitt uppdrag på ideella grunder. Många
funktionärer bidrar till föreningens utveckling med stort ansvar och engagemang och
stora arbetsinsatser.

Arsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

4: Göran Falk redovisade styrelsens förslag om att revidera BBKs stadgar som
senast reviderades vid årsmötet 1996. Svenska Seglarförbundet (SSF) kräver att
medlemsföreningars stadgar ska vara i överensstämmelse med SSFs och
Riksidrottsförbundets (RFs) stadgar och att föreningarna utgår från RFs stadgemall.

Stadgeforslaget som redovisades inför årsmötet utgår från RFs stadgemall. BBKs
nu gällande stadgar har implementerats i stadgemallen och kompletteras med RFs
mer utvecklade kapitel och paragrafer som ska styra föreningens verksamhet.

Arsmötet beslutade i enlighet med styrelsens forslag att revidera stadgarna i

entighet med redovisade underlag.

§ 25.Fastställande av årsavgiften och budget tör 2023
Arsmötet fastställde oförändrade medlemsavgifter för 2023.
Huvudmedlem 250 kr
Familjemedlem 100 kr
Junior (under 18 år) 100 kr

Styrelsens förslag till budget godkändes av årsmötet.

.&::
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§ 26.Förslag till program och aktiviteter 2423.
Sedan tidigare beslutat kommer bussresa till båtmässan i Stockholm 17-19 mars att
genomföras.

Styrelsen, sektioner och kommitöer ansvarar för planering av övriga aktiviteter
2023.

§ 27.Datum för årsmöle 2023.
Arsmötet gav styrelsen i uppdrag att sätta datum for årsmötet i god tid innan.

§ 28. Mötets avslutande.
Mötet avslutades med avtackning av de ledamöter som slutat sina uppdrag.

Vid protokollet

=.=sE6rsGöran Falk
Sekreterare

J ustering av årsmötesprotok
-/-
'*4.r*rrtpz{

Fredrik Nilsson
Ordförande


